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  176-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:36(  ؟.اللحية من القبضة على زاد ما أخذ حكم ما - 1

  ) 00:06:02. (  العبادة وسنة العادة سنة بين الفرق - 2

  ) 00:08:05. (  العالم والعامل العامل العالم بين الفرق - 3

  ) 00:12:54(  ؟.الص6ة في اليدين سدل حكم ما - 4
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

نرى بعض إخواننا يطلق حليته قليال ، فإذا زادت يعين أخذ منها وقصرها ، فال هي طويلة كما قال  :السائل 

  وال حلقها باملرة فما حكم ذلك ؟ )أعفوا اللحى ( صلى اهللا عليه وسلم 

 "حنانيك بعض الشر أهون من بعض " ال شك أن األمر هنا له صورتان ممكن مجعها يف قول القائل  : الشيخ

اللحية الشرعية هي اليت تكون موافقة ملا كان عليه الرسول عليه السالم وهي أا ال تكون أقل من القبضة ما زاد 

فيه رجل ثقة  ...إلعفاء من حيث إطالقه عن القبضة جيوز قصها أما ما فوق القبضة ، فال جيوز  ألنه خيالف ا

عن شعبه أنه كان يعىن بنظافة ثوبه وأنه كان يأخذ من هذا وهذا ، قالوا يشري إىل عارضيه هذا يفيدنا يف موضوع 

من يتشدد يف تطبيق أمر اإلعفاء بصورة مطلقة ، مهما طالت اللحية فترتك ، حنن نقول ال هذا خطأ ، وخري 

ناهي غلط ، فالذي يأخذ ما فوق القبضة ، هذا وإن كان خريا من املبتلى ، حبلقها وذلك األمور الوسط وحب الت

ألنه ال يتشبه بالنساء يف هذه احلالة ، فخرج من هذا احملظور ، لكن هو خالف أوال اإلطالق يف اإلعفاء واملقيد 



آلثار عن السلف الصاحل ، مبا ذكره ابن عمر أنه كان يأخذ من حليته ما دون القبضة وعلى ذلك جاءت بعض ا

خري " دون أي خالف بينهم ، إذن حلق اللحية معصية كربى ، إعفاؤها قصرية على حد قول السوريني عندنا 

ألنه هذا من باب أنصاف احللول يسموا أيضا أنصاف احللول هذا ما يريد  - يضحك- "الذقون إشارة تكون 

يت وذاك ما يريد يتشبه باملرة فيطيح ا ويرميها أرضا كما ذكرنا ، يتشبه باملشايخ املتشددين فما خيليها طويلة رأ

هذا من وسوسة الشيطان بطبيعة اإلنسان املهم يا إخواننا ، أن املسلم جيب أن  "خري الذقون إشارة تكون " إذن 

أسوة حسنة  لقد كان لكم في رسول اهللا(( حيىي حياته كلها ، ويضع نصب عينيه دائما وأبدا قوله تبارك وتعاىل 

، من املسلم الذي جيعل نصب عينيه قدوته هو الرسول  ))كان يرجوا اهللا واليوم اآلخر (( متام اآلية  ))، لمن 

عليه السالم وليس سواه ، ال من املشايخ وال من العلماء وال من اجلهلة ، فضال عن الكفار والفساق إىل آخره ، 

جيعل الرسول قدوته ؟ من كان يرجوا اهللا واليوم اآلخر ، فاملسلم  من هو ؟ هو الرسول عليه السالم ، ومن الذي

الذي حيىي يف هذه احلياة الدنيا العاجلة الفانية ليس عنده هدف ، وهو أن حيىي بقدر ما يستطيع  على ما كان 

اول دائما عليه الرسول اهللا صلى اهللا عليه  وسلم  ، هذا يعيش اسم أنه مسلم ، أما املسلم احلق ، فهو الذي حي

وأبدا ، أن يفعل كما فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طبعا أنا أعين أن يفعل فيما يتعلق بدائرة العبادات أما 

دائرة العادات فهذا املسلم فيها له منتهى اخلرية ، يتصرف يف العادات كما يشاء ، بشرط واحد أن ال خيالف نصا 

  .ن هذا األمر أمر تعبدي ، وليس أمرا عاديا ، نصا من أقواله عليه السالم تدل على أ

  

هذه النقطة جيب الفصل بينها ، وبني تلك أي قدوتنا عليه السالم يف أمور الدين ، وليس يف أمور الدنيا  :الشيخ 

، ولذلك خيطئ أشد اخلطأ بعض اجلهلة الذين ال يفرقون بني سنة العادة ،وبني سنة العبادة ، سنة العبادة ال تقبل 

سنة العادة تقبل الزيادة  )كل بدعة ضاللة ، وكل ضاللة في النار ( ادة وهنا يقول الرسول عليه السالم الزي

دخل ( وتقبل النقص وتقبل كل شيء ألنه عادة ، أضرب لكم مثال واحدا من سنن عادة الرسول عليه السالم 

  .ما تقولون أنتم ضفائر  )مكة وله أربع غدائر 

  .نعم ضفائر  :السائل 

ضفائر غدائر ، دخل مكة فاحتا ملكة ، يوم نصره اهللا على أهل مكة ، وله أربع غدائر ، هذه سنة العرب  :لشيخ ا

إىل اليوم توجد هذه السنة يف بعض الشباب من البدو ، أنا رأيتهم بعيين يف الصحراء ، إىل اليوم  موجودة هذه 

أيتها تركتها وال ختالف يف ذلك سنة الرسول ملاذا ؟ ألنه العادة ، أنت حر فيها إن رأيتها مناسبة لك فعلتها وإن ر 

هذه سنة عادة وليست سنة عبادة ، هذا التفريق من متام الفهم والفقه يف الدين ، حيث جيهله كثري من املبتلني 



  .بالتعامل وهم ليسوا علماء مبتلني بدعوة العلم 

  

، كان يقول العلماء قسمان قسم عامل عامل وليسوا بعلماء كان عندنا رجل شيخ أديب كيس ذكي  :الشيخ 

  .،وقسم عامل عامل 

  .يعين عامل حاله عامل  :السائل 

عرفتم كيف ؟ قسمان عامل عامل ، يعين عامل بعلمه ، وقسم ثاين عامل عامل ، يعين هو ليس بعامل ،  :الشيخ 

، قلنا سنة العبادة ال تقبل الزيادة  لكن عامل حاله عامل ، هذا اجلنس ال يفرق بني سنة العبادة وبني سنة العادة

( ومل ؟  ))اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا (( مطلقا ، ملاذا ؟ 

،أما الدنيا فقد  )وإياكم ومحدثات األمور ، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة ، وكل ضاللة في النار 

هذا التفريق أمر ضروي جدا ، وإال اختلط احلابل بالنابل ، كذاك  )مور دنياكم أنتم أعلم بأ( قال عليه السالم 

اجلنس قلنا عامل إيش ؟ عامل ، عامل عامل ملاذا ؟ نقول يا أخي هذه الشغلة ال تفعلها ألن الرسول عليه السالم 

اعة ، هذه الساعة ما فعلها هذه بدعة أقول لك أنت تركب سيارة ، ركوبك السيارة بدعة ، أنت ال بس مثال س

ما كانت يف زمن الرسول ، هذه بدعة ، هذا هو اجلهل بسبب عدم التفريق بني سنة العبادة وبني سنة العادة ، يا 

، مضروب به وجهه ، )ما ليس منه فهو رد ( أي يف دنينا هذا  )من أحدث في أمرنا هذا ( أخي الرسول قال 

، ألنه هو ما جاء عليه السالم ليكمل لنا دنيانا وأنا سأقول كلمة  ما قال من أحدث مطلقا يف الدين أو يف الدنيا

، ولعلها ليست خطرية عند أهل الفقه والعلم ، األوروبيني ال أقول شيئا غريبا إذا سألناكم من أشطر اليوم يف 

  أمور الدنيا ، الكفار أم املسلمون ؟

  .الكفار  :السائل 

 اهللا زلفى ؟ ال ما يزيدهم إال ضالال ، وهذا ما شهد هلم به القرآن هل هذا يعين يقرم إىل. الكفار  :الشيخ 

، إذن ))يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ، وهم عن اآلخرة هم غافلون (( الكرمي حينما قال رب العاملني ، 

وجل إلينا  أمور الدنيا ، حنن ال نكلف وال حناسب زدنا أو نقصنا خبالف أمور الدين اليت من أجلها أرسل اهللا عز

، ليس إمتام الدنيا ،  ))اليوم أكملت لكم دينكم (( رسوله نبيه عليه الصالة والسالم ، من أجل إمتام الدين 

إمتام الدنيا ال ميكن أبدا إال باملوت ينتهي كل شيء ، كلما تقدم الزمن تأخر الزمن ، كلما االخرتاعات ، 

ئا جديدا ، هذا ليس عالقة بالدين ، هذا من أمور الدنيا واالبتكارات كما ترون يعين ، يف كل يوم نسمع شي

،ولذلك فأولئك احلمقى العاملون علماء هؤالء ال يفرقون بني سنة العبادة وبني سنة العادة فيقيسوا البدعة يف 



  الدين على البدعة يف إيش ؟ أمور الدنيا ، وذلك هو الضالل املبني ، ما قالت البنت يا أبا أمحد عاطف ؟

  ...: أمحد أبو 

  ...أنا أخشى أن يكون  :الشيخ 

  .هذه بنتنا هذه بنتنا  :السائل 

  .طيب تفضل  ... :الشيخ 

  

يرسل يديه يف الصالة ، هل هم على خطأ  ...هناك بعض املسلمني أو بعض اجلماعات اإلسالمية ،  :السائل 

  ؟

  ماذا يسوي بيده :الشيخ 

  يرسل يديه ؟ :السائل 

  سل يديه ال هذا بال شك خطأ ، هذا خطأ مزدوجآه ، يعين ير  :الشيخ 

  تسمح لنا يا شيخنا 

أهال وسهال شرفتم ونرجوا لك سفرا قاصدا إن شاء اهللا وميسرا ، وأهال وسهال ومرحبا ، وعليكم -  :الشيخ 

، هذا خطأ مزدوج وازدواجيته تأيت من أن الذين يسدلون أيديهم ، وال يقبضون يف قيامهم  - السالم ورمحة اهللا 

هؤالء يكونون مالكية ، ينتمون إىل مذهب مالك إمام دار اهلجرة ، يظنون أن اإلمام مالكا كان يصلي هكذا ، 

وظنهم خاطئ ألن اإلمام مالك أشهر كتاب له هو املعروف عند العلماء وطالب العلم مبوطأ اإلمام مالك موطأ 

تة ، وضع اليمىن على اليسرى يف الصالة ، هذا اإلمام مالك يف هذا الكتاب يوجد عنوان صريح عنوان مثل الالف

من وضعه ؟ مالك نفسه مث يروي حتت هذا العنوان حديثا بإسناده عن أيب حازم عن سهل بن سعد قال سهل 

بن سعد صاحيب من األنصار املعروفني املشهورين ، أبو حازم تابعي عن هذا التابعي تلقاه اإلمام مالك ، هذا 

كانوا يؤمرون بوضع اليمىن على اليسرى ، " : الك عن أيب حازم عن سهل بن سعد قال سند يعين عايل جدا ، م

يعين يرفعه إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم هذا كالم اإلمام مالك يف  "ينمي ذلك إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ث يف صحيحه ، أظن من طريق املوطأ وروايته ، ومن طريق اإلمام مالك ، تلقاه اإلمام البخاري فروى هذا احلدي

شيخه عبد اهللا بن يوسف عن مالك عن أيب حازم عن سهل بن سعد نفس احلديث أورده اإلمام البخاري يف 

صحيحه ، حنن نستفيد من هذا الكالم ، أم خالفوا مرتني أوال خالفوا اإلمام الذي ينتمون إليه وهو اإلمام 

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ألنه صح وضع اليمىن على اليسرى من مالك ، ثانيا خالفوا اإلمام األعظم وهو رس



عدة أحاديث ، منها هذا احلديث الذي رواه اإلمام البخاري من طريق مالك  ومالك أودعه يف كتابه املسمى 

إلمام باملوطأ ، فإذن هؤالء الذين يسدلون أيديهم ويرسلون أيديهم وال يقبضون خالفوا السنة ، من جهة وخالفوا ا

  .الذي ينتمون إليه من جهة أخرى ، تفضل 

  

  ... :السائل 

  تفضل :الشيخ 

  ... :السائل 

  كيف  :الشيخ 

يعين رجل أعطى زيدا من الناس دينا ، فهذا الدين هل عليه زكاة بالنسبة للدائن أم ال ؟ اجلواب الدين  :الشيخ 

من دقة علم الفقه يسمى أحدمها بدين حي ، عند الفقهاء له صورتان وهاتان صورتان واقعيتان فعال ، وهذا 

واآلخر دين ميت ، وأظن واضح املقصود بكالمهم ، الدين احلي هو الدين الذي أقرضته إلنسان وهو غري 

مستعصي بالوفاء ، يعين أنت ما يئست من وفائه ، أما الدين امليت هو الذي يئست من الوصول إليه بطريق من 

  -أحضر طفل صغري لس الشيخ  -وع األول الطرق فإذا كان الدين من الن

  أهال وسهال هذا كم يوم صار ؟

  إحدى وعشرون يوما ؟ :السائل 

  .ومسيته يوسف  :الشيخ 

  .نعم يوسف  :السائل 

  أعيذك بكلمات اهللا التامة من كل شيطان وهامة وعني المة ، أنبته اهللا نباتا  حسنا :الشيخ 

  اهللا يبارك فيك :السائل 

  جعله قرة عني لوالديهو  :الشيخ 

  اهللا يبارك فيك :السائل 

  إن شاء اهللا فإذا كان الدين من القسم األول أي دينا حيا ، فيجب على الدائن أن خيرج زكاته :الشيخ 

  دين حي :السائل 

وفائه ،  أيوه أما إذا كان الدين ميتا فال خيرج عنه الزكاة إال إذا أحياه اهللا ، يعين هذا اإلنسان يئست من :الشيخ 

  ...فاهللا عز وجل أهلمه فأوفاك الدين ، عليك تطلع عن كل السنني اليت كان هو مقصر 



  وخيرج اثنني ونصف باملائة ؟ :السائل 

  .نعم اثنان ونصف باملائة  :الشيخ 

 استاذ عفوا حول السؤال الذي سبق إذا كان هذا الدين ألف دينار يف يد املدين حال عليه احلول ، هل :السائل 

يزكيه املدين وهو دين حي ، ومل تقتض الظروف الذي استدان أن يبقى معه حوال كامال ، هل يزكيه هو ، ويزكيه 

  فيكون مزكيا مرتني ؟

  نعم هو كذلك ، وقد جاء هذا السؤال البارحة أو أول البارحة :الشيخ 

  البارحة :السائل 

ض فيه هذا املال الذي استدانه من دائنه ، أن يقضي اول البارحة وتكلمنا مفصال ، نقول املدين املفرو  :الشيخ 

به حاجته ، فإن مل يفعل بسبب أو آخر كما يقال اليوم ، وبقي املال عنده مكنوزا ، وحال عليه احلول  فيجب 

على الدائن واملدين ، أن خيرجوا زكام ، أما بالنسبة للدائن فواضح ، أما بالنسبة للمدين ، ألنه صار كانزا للمال 

، وقد حال عليه احلول ، ولذلك فيجب عليه أن خيرج الزكاة ، ومن حكمة ذلك أن ال يتورط املدين فيحتفظ 

باملال الذي استدانه فيجري عليه الزكاة وهو حباجة إىل أن يصرفه يف قضاء مصاحله فإذن يف هذه الصورة إذا حال 

  . احلول على املال املدين ، عند املدين فال بد من إخراج الزكاة

  سؤال آخر حول املوضوع :السائل 

  تفضل نعم :الشيخ 

الذين يداين يف احلقيقة ال ميلك املال ليس يف يديه هذا املال هو مع املدين ، فكيف يزكي ماال هو يف  :السائل 

  .احلقيقة ليس يف يديه 

( ،   )قة درهم قرض درهمين صد( مجيل لعلك تعرف يا أخانا بأن الرسول عليه السالم كان يقول  :الشيخ  

، مبعىن الذي يقرض أخاه املسلم ، درمهني كما لو تصدق خرج من ملكه  بدرهم  )قرض درهمين صدقة درهم 

هذا فيه حض بالغ ، للمسلمني أن يعينوا إخوام بإدانتهم ألنه هلم ربح بالغ واحد أقرض إنسانا مائتني دينار  

تلي ا املسلمون أيضا ، انظروا الفرصة ، اليت أوجدها اهللا عز كأنه تصدق مبائة دينار ، هنا ننتقل إىل مسألة اب

وجل ألغنياء املسلمني كم كانوا أغنياء ، باألجور والثواب عند رب العاملني  ،فيما لو أبطلوا بيع التقسيط ، وباعوا 

ق بألفني ، بيع التقسيط بثمن النقد ، فواحد يقرض أخيه املسلم ، أربعة آالف دينار مثن سيارة كما لو تصد

فإذن قصدي من هذا احلديث ، أن أذكر األخ السائل بأن هذا الدائن مل خيسر ، حينما خرج املال من حوزته 

مؤقتا بل هذا ربح رحبني ، أوال الربح املادي الذي سيعود إليه وثانيا الربح املعنوي الذي حتقق له جمرد أن خرج عن 



  .هذا املال الذي أدانه ألخيه املسلم 

  سؤال أخري :ل السائ

  نعم :الشيخ 

فيما اعلم أنه ال يوجد نص صريح بأمر من اهللا أو من رسول اهللا يف فرض الزكاة على من داين دينا ،  :السائل 

  نص صريح من داين ؟

  .ال، ال يوجد نص صريح  :الشيخ 

  .)وسكت لكم عن أشياء رحمة بكم ( ملاذا ال تكون هذه املسألة ،  :السائل 

كرنا لك اجلواب ،وقلنا هذا ما خسر هذا ربح ، يعين اآلن يعود السؤال ، بطريقة أخرى ، ما هو ما ذ  :الشيخ 

  األربح هلذا املسلم ، أن يظل الدين عنده ، أم عند أخيه املسلم ؟

  .عند أخيه املسلم  :السائل 

ح هلذا املسلم ، أيهما أرب. األريح مطلقا ، وأنت خذ حذرك ، أنت خذ حذرك يف اجلواب ، أي نعم  :الشيخ 

  أن يظل متمسكا ذا القرض يف صندوقه ، أم خيرج من جوزته مؤقتا ، إىل أخيه احملتاج إليه ، أيهما أربح له ؟

  .أن يعطيه ألخيه  ... :السائل 

  .لكن أنت اآلن ما أجبت وإمنا أجبت بطريقة واحد حياول أن خيلص من املشكلة وهذا ليس سبيلنا  :الشيخ 

  .راد ذلك هو أ: احلليب 

  ال مل يرد ذلك كيف اراد ذلك؟ :الشيخ 

  .أقصد أراد أن يهرب من املشكلة : احلليب 

هذا الذي أقوله ، لكن بال شك أن هذا اإلنسان ، الذي أقرض أخاه املسلم مائتني دينار ، هذا أربح له  :الشيخ 

إذا مات دينه خسر املادة لكن الربح  دين ودنيا ، دين ودنيا ، لذلك فرقنا بني الدين احلي والدين امليت ، فهو

حصل له ، األجر األخروي ، الربح األخروي لكن إذا عاد إليه املال ، فقد ربح مرتني الربح العاجل والربح اآلجل 

، وإذا صح هذا الذي نلفت النظر إليه أخريا ، أي يكون اجلواب أربح له ، أن يدين صاحبه حينئذ يكون هنا 

فإذا ضرا بكف ، كان ذلك منهيا عنه من باب أوىل ، فإذا   ))وال تقل لهما أف (( عاىل قياس أولوي ، كقوله ت

  كان هذا اإلنسان أربح له أن خيرج من هذا املال مؤقتا ، فلماذا ال خيرج زكاته ،وإذا أخرج زكاته جاءه ربح ثالث 

  جزاك اهللا خريا :السائل 

  وإياك يا أخي :الشيخ 



  سألةشيخنا يف نفس امل :السائل 

  . تفضل  :الشيخ 

  

، مثل احلافظ ابن حجر أو العراقي أو  ...هل جيوز لطالب العلم أن يقلد أحد علماء احلديث يف  :السائل 

  السيوطي ؟ 

ال فرق بني املسلم يقلد عاملا يف احلديث ،أو يقلد عاملا يف الفقه ، كل من األمرين جائز بل واجب ،  :الشيخ 

  . ))فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون (( يقول بالنسبة للجاهل ألن اهللا 

  ...طالب العلم  :السائل 

امسع ، امسع يا أخي ، اىل أن ينتهي اجلواب بعد ذلك انت تقول ما عندك ، ومع ذلك ترتكين أنا أقطع  :الشيخ 

  سلسلة حبثي جزاء ، وأقول لك طالب العلم عامل ، ستقول ال 

  غري عامل :السائل 

، فهنا يف احلقيقة ، ميكن خطأ اآلن   ))فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون (( لرد جاهز سلفا وا :الشيخ 

منتشر يف هذا الزمان ، يعين طالب علم جمرد ما يشعر ، أنه فاق أباه أو جده ، ألن أباه وجده أميون ما يعرفون 

ل يف ايش ؟ يقولون عندنا يف الشام يف الرقراق شيئا ، هذا صار إيش عاملا ، ها يتوهم أنه صار عاملا ، وهو ال يزا

  تستعملون أنتم الكلمة  هذه ؟ 

  ال :السائل 

الرقراق املقصود فيه ماء البحر تعرف كما تعلمون الساحل عبارة عن سم ، كل ما مشيت بغمق املاء ،  :الشيخ 

ال على طرف الساحل ، العلم حبر هو الرقراق هذا أول املاء ، فهذا طالب العلم ما زال يف الرقراق ، يعين ما ز 

فهو يف أول الساحل ، مع ذلك يبتلى كثري من طالب العلم اليوم ، بالعجب وبالغرور ، يرفعوا رأسهم هكذا 

، هذا غرور عجيب ،  "يا أرض اشتدي ما حد عليك قدي " ولسان حاهلم يقول كما يقال عندنا يف دمشق 

  .مبجرد أنه فهم قليال  

  

تمر يف اإلجابة ، البد لكل مسلم من أن يقلد ، يقلد عاملا ، لكن هذا التقليد ، وهنا خالصة نس :الشيخ 

الشاهد يف اجلواب ، ال جيوز أن يصبح دينا ، ال جيوز أن يصبح مذهبا مبعىن أنا أقلد هذا الرجل ، يف علم 

ذا شيخي ، ما تعرف على احلديث ، لكن يف هناك رجل ثاين يف علم احلديث ملاذا أنا ما استفيد منه ؟ ال أنا ه



ما املشايخ كلهم ، وميكن يكونوا أعلم من شيخه املزعوم ، كذلك يف الفقه ، ما يأخذ الفقه إال من هذا الشيخ ، 

قد يكون هناك فقهاء أكثر منه سواء من املاضني أو األحياء الباقني ، ما  فيه فرق عندنا فكما أنه ال جيوز 

الفقه كذلك ال جيوز أن يقلد اماما يف احلديث لكن كما يقول اإلمام الشافعي يف الملسلم أن يقلد إماما معينا يف 

القياس ،القياس ضرورة وأنا أقول التقليد ضرورة ، لكن إذا تبني له سواء يف الفقه ، أو يف احلديث ، أنه شيخه 

الذي لشيخه ، حينئذ ال أخطأ ، يف املسألة الفقهية الفالنية ، بدليل أن الشيخ اآلخر جاء بدليل ينقض القول 

اتخذوا (( جيوز أن يتمسك بقول شيخه ،وإال يكون أصابه ما أصاب اليهود والنصارى ، الذين قال اهللا فيهم 

نفس هذا الكالم الذي نقوله يف الفقه ، نقوله أيضا يف احلديث إذا  ))أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اهللا 

شويخ ، ما فيه عنده غريه ، ماذا عساه يفعل ؟ هذا الشويخ هذا أحسن  تصورنا إنسانا يف قرية ما يف هناك غري

منه هو ، فيسأله ميكن ما يعرف شيء من احلديث ، يضطر يسأله عن احلديث ، هذاك بقي ودينه وتقواه ، إذا  

ى كان خيشى اهللا ، يقول واهللا أنا ما عندي علم يف احلديث ، إذا كان متعلما كم مسألة فقهية ، جياوبه عل

حسب ما قرأ ، أحسن ما هذا اجلاهل ، يفيت نفسه بنفسه ، فإذا افرتضنا أنه يف تلك القرية يف عامل يف احلديث ، 

ما فيه غري فهو الزم يقلده لكن إذا اهللا مجعه بعامل آخر يف علم احلديث وتبني له أن هذا  أعلم من هذاك ما 

قواله اليت مل يتبني له خطؤه فهذا واجبه ، لكن فيما يظل يتمسك باألول ، ال إذا ظل يتمسك باألول يف بعض أ

تبني له خطؤه فيه ما جيوز يبقى متمسكا به ، إذا  ال فرق يف الفقه وال يف احلديث من حيث أنه جيب التقليد 

  . للضرورة ولكن ال جيوز يعين التقليد دينا ، نتعبد به ال خيرج عنه قيد شعرة 

   ...لو مسحت شيخنا  :السائل 

  آه :خ الشي

 ...قد يكون مثال هذا الشيخ من العلماء القدماء وأنا قد أكون مجعت مؤلفات مشاة وال تضعيف  :السائل 

مثال جاء حبديث صحيح أخذت به وضعيف كان به وثقيت به بناء على شهرته وتفوقه باحلديث وعلله ، فمن 

  .هذا املنطلق نسري 

  طيب جاءك البيان خبطئه ؟ :الشيخ 

  قد يكون هو أخطأ :السائل 

  ليس هذا هو اجلواب ، قد جيوز قد جاءك  البيان خبطئه ؟ أحد شيئني إما اجلواب جاء أو ما جاء  :الشيخ 

   ... :السائل 

أما جاء البيان بأنه أخطأ، أو ما جاء  يف حالة ثالثة  ...يا أخي اهللا يهديك أنا أحكي كالم ال يقبل  :الشيخ 



  عندك ؟

  .يان نعم جاء الب :السائل 

إذن ال تقول قد وما قد أما جاء البيان إنه خطأ فقد سبق اجلواب أنه ال جيوز تقليده ، وإذا كان ما جاء  :الشيخ 

  .البيان أنه أخطأ فأنت جيب أن تقلده ، حىت يتبني لك اخلطأ ، يعين سؤالك أخريا أخذت اجلواب مسبقا 

   ...قضية ما اقدر أحكم عليها  ... :السائل 

  .جلواب سبق أيضا فقط طبعا حيتاج إىل شيء من البيان ا :الشيخ 

  سؤال ... :السائل 

  كيف ؟  :الشيخ 

  .سؤال األخ السائل ألنه غري مسموع  :السائل 

سؤاله أنه رجل مثال من عامة الناس ، قد يكون مذهبه حنفيا أو شافعيا ، ووجد هذا االختالف وهو  :الشيخ 

  شافعيا أن يأخذ من املذهب احلنفي أو العكس ، أليس هكذا سؤالك ؟ليس أهال للرتجيح فهل جيوز إذا كان 

  .نعم  :السائل 

آه ، أقول أنا أنه سبق اجلواب عن مثل هذا السؤال ، لكن ال بد من بيان شيء جديد أوال ما ابتلي به  :الشيخ 

ون فيهم بعض املوالك املسلمون من التقليد أي أنه مثل هذا اتمع عادة فيه ، أحناف وفيه شوافعة ، قد يك

وحنابلة ، ما فيه وهابية يف الدنيا ، وهذا امسح يل ، حيتاج إىل حبث فاحفظ هذا اللفظ إن شئت اجلواب عليه ، 

ثالث مذاهب أو أربع مذاهب ، وجيتمع ناس كل واحد له مذهب ، هذا ليس من اإلسالم يف شيء ألنه يف زمن 

كان يف أئمة أربعة ، من هم األئمة األربعة ؟ هم الذين نسميهم الصحابة ، بعد وفاة الرسول عليه السالم ،  

اخللفاء األربعة وهم اخللفاء الراشدون ، وهم بال شك بعد رسول اهللا أعلم الناس أمجعني ، والصحابة باأللوف 

ناك املؤلفة ، ومن بعدهم التابعني ، الذين أدركوا الصحابة وأدرك بعضهم هؤالء اخللفاء األربعة ، ما كان ه

أشخاص مثل اآلن يقولون حنن  بكريون وال يف أشخاص مقابل هذا يقولون حنن عمريون وال يف أشخاص يقولون 

حنن عثمانيون وال يف أشخاص يقولون حنن علويون ، كيف عاش هؤالء ، اجلماهري األلوف املؤلفة ، بدون مذهب 

وا هذه احلقيقة التارخيية اليت ال تقبل اجلدل معني ، هكذا حنن نريد نعيش ، ميكن يضيق عقل بعض الناس أن يدرك

(( وهي أنه ما فيه بكري وعمري وعثماين وعلوي ، إذن هؤالء كيف كانوا يتعبدون اهللا عز وجل ؟ على قاعدة 

رجل وقعت له واقعة تيسر له أبو بكر يسأله ما تيسر له وتيسر له  ))فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون 

احد من اخللفاء الراشدين تيسر له ابن مسعود أو ابن عمر أو أبو هريرة إىل آخره ، يعين يسأل عمر ما تيسر له و 



ما قال اسألوا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي إىل آخره ،  ))اسألوا أهل الذكر (( أهل العلم ألنه هكذا ربنا أمر 

ل طائفة هلا إمام على ما قلنا حنفي جيب التاريخ أن يعيد نفسه ، فبقاء املسلمني بعد زمن القرون الثالثة  ك

شافعي مالكي حنبلي ، هذا ال جيوز أن يبقى هكذا املسلمون إذن جيب أن يعودوا سريم األوىل ، كيف كان 

السلف مع الصحابة هكذا اخللف جيب أن يكونوا مع العلماء ، أنت إذا عرفت هذه احلقيقة تريح حالك ، إن  

إن كنت حنفيا تريح حالك من قولك انا حنفى وعلى ذلك فقس ملا تريح  كنت شافعيا من قولك أنا شافعي أو

فاسألوا أهل الذكر (( حالك من النسبة غري املشروعة ، حينئذ ستجد نفسك مندفعا إىل العمل باآلية السابقة ، 

كذا يعين تسأل العامل الذي تثق به ، وما تيسر لك هذا العامل يتيسر لك واحد آخر ، وه ))إن كنتم ال تعلمون 

التاريخ يعيد نفسه ، الزم حنن اآلن نعيد تاريخ السلف األول ال نتمسك مبذهب شخص معني ألن الصحابة 

والتابعني ما متسكوا مبذهب إمام معني ، وإمنا أي عامل يتيسر له يسأله وذلك يتعبد اهللا به ، ويكون برئ الذمة 

فأنت اآلن كما هو واقع أنت واهللا شافعي يعين أنا  عند اهللا ، سواء أصاب أم أخطأ ، هذا هو جواب سؤالك ،

ما أقدر أجرد الناس عما عاش عليه سنني طويلة ، ألنه هذا إرث ورثوه من آبائهم وأجدادهم لكن هذا التجريد 

بأي شيء يصري ؟ يصري بالتوعية الصحيحة تنبيه الناس وإرجاعهم إىل األصل فأنا مثال ما تقدر أنت إذا كنت 

فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون (( نفيا أو غري ذلك أين أخلعك من كونك حنفيا وتصري شافعيا أو ح

،  هذا ال ميكن ، لذلك سأفرتض أنا فرضيتني ، أنت مثال شافعي ، ومذهبك الذي عشت عليه أما بدراسة ))

بونيت أو ما شابه ذلك خاصة على شيخ شافعي أو مسعت أو سألت أنا شافعي ، وأنا مضطر أنه أملس أمرايت أو ز 

، وأنا على وضوء ينتقض وضوئي أم ال ،  هذا أنت شافعي أو أنت حنفي مثال  توضأت وخرج منك دم ، كما 

مسعت من شيخ من مذهب ، يقولك خروج الدم ينقض الوضوء ولو كان قليال ، فإذا رجعنا إىل الفرضية األوىل 

وأنت شافعي املذهب تأخذ مبذهب أيب حنيفة يف هذه  أنت شافعي املذهب ، جيوز بقى توضيح سؤالك ، جيوز

املسألة اليت تتعرض فيها للمس النساء وأنت على وضوء ، من أجل أن ختلص حالك من هذه املشكلة هذه كل 

ما داعبت زوجتك أو العبتها إىل آخره ، أو جاءت زبونه وأعطتك مصارف ، هذا إذا ما أنت تعمدت أنك 

فينتقض وضوءك أم ال ، فتجد نفسك مالت إىل املذهب اين ؟ احلنفي الصورة الثانية  تلمسها إىل آخره أي نعم ،

أنه أنت حنفي ، أنت شغال عمال إىل آخره ، معرض اليش ؟  تنجرح ، ترى نفسك متيل أو تتساءل على 

اجلواب اآلن  األقل ما جيوز أن آخذ برأي اإلمام الشافعي الذي يقول أنه الدم ما ينقض الوضوء ولو كان أارا ؟

هذا سؤالك أنت ، اجلواب جيوز وما جيوز ، إذا كنت عائشا حنفيا ليش تنسلخ مبسألتك هذه ؟ ألنه هذاك 

أعجبك لنفسك أكثر، وإذا كنت عائشا شافعيا ملاذا تركت مسألة إمامك يف هذه املسألة وأخذت باإلمام الثاين 



، املذهب فيه يسر وفيه شدة الذي يقول لك توضأ ألنه أعجبتك أكثر ، إذن ذه الطريقة صار مذهبك هواك 

من ملس املرأة فيه شدة ، بالنسبة ملن ؟ للذي يقول ال تتوضأ ، ولو قبلت لو عضضتها ، ال تتوضأ والعكس 

  بالعكس متاما ، إذن صار الدين يف الصورة هذه صار هوى ، يعين الدين جاء هكذا ؟ ال الدين جاء 

   ... :السائل 

املقصود الدين صار هوى ، إذن هذا ال جيوز أنا إذن أعطيتك اجلواب على  -يضحكون-احدة إال و  :الشيخ 

صورتني ، الصورة األخرية وهي تعاجل واقع الناس الذي هذا حنفي ، وهذا شافعي إىل آخره ، ما جيوز أنه يعملون 

لتتبع الرخص ، . مذهبني ، ملاذا هذا العمل ، ألنه هم العلماء أنفسهم يقولون هذا نابع من التلفيق ، تلفيق بني 

هذا اجلواب األخري ، واجلواب األول ال تربط أنت حالك بشافعي أو حنفي إىل آخره ، لكن اربط حالك 

إذن الصورة هذه بعض إخواننا  ))فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون (( باملذهب القرآين ، ما هو ؟ 

وما يلتزمون مذهب من املذاهب كما يفعل مجاهري الناس اليوم ، ألم عائشني إياها يعين ، هم طبقوا هذه اآلية 

فهموا أنه شرع اهللا ما كلف عباد اهللا أم يتمسكون بإمام من أئمة املسلمني لو كان هذا شرعا ، كان األولون 

ين أفضل ، متسكوا بأيب بكر وعمر وعثمان وعلي، أربعة مقابل إيش أربعة ، أيهم أفضل ؟ ال شك اخللفاء الراشد

فإذا كان هم ما كانوا أئمة ملن بعدهم ، وملن هم أعلم منهم ، فأوىل وأوىل غريهم ممن هم دوم ، ال ينبغي أن 

، ما الفرق بني  ))فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون (( جيعلوا أئمة ، يتبعون دون األئمة اآلخرين ، وإمنا 

فاسألوا أهل الذكر إن كنتم (( ا افرتضنا فعال اقتنعت ذا املنهج القرآين املنهجني والطريقتني ؟ الفرق أنه أنت إذ

، بطلت نقول أنا حنفي أنا شافعي ، أنا يا مجاعة أريد ، دوين لشرع اهللا ، كتاب اهللا وسنة رسول  ))ال تعلمون 

امل ، عامل يعين اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، توضأت وخرج منك دم ، رحت لعند هذا العامل الذي ما عامل ع

بالكتاب والسنة ، قلت له توضأت وخرج مين دم إذا أفتاك أنه ما ينتقض وضوءك ، وأنت واثق بعلمه وخباصة إذا 

دعم فتواه حبديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأخذت أنت بقوله ، فأنت طبقت اآلية الكرمية ، كذلك 

هذه ، أنت يف يوم من األيام دعيت لدعوة ، طبعا ليس مثل ملا وقعت معك قضية أخرى ، لنفرتضها اآلن عكس 

دعوتنا اليوم ، حلمنا كان حلم ضأين ، لكن دعيت إىل حلم إيش ، حلم مجل ؟ وكنت أنت معنا أنه يف قول يقول 

أنه من أكل حلم جزور فليتوضأ سألت واحد من أهل العلم حقا ، صحيح يا شيخ أنه إذا واحد أكل حلم جزور 

أ ؟ يقول نعم الزم يتوضأ ، هنا بقي أنت ما ترجع ملذهبك القدمي تتبع اهلوى واهللا فيها شدة ، جمرد أنا الزم يتوض

ما آكل حلم جزور الزم أتوضأ ، الزم تتبع هذا الرجل ألنه ملا أفتاك أنه خروج الدم ال ينقض الوضوء اتبعته ، ملا 

نفس املشكلة وهي اتباع اهلوى فإذا املسلم جترد عن اتباع أفتاك أنه حلم اجلمل ال ينقض الوضوء ما تتبعه ، رجعنا ل



اهلوى ، واتبع كتاب اهللا وحديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، هو ليس عاملا لكن يسأل أهل العلم فإذا أفتوه 

بناء على هذين املصدرين الكتاب والسنة فهو السائل  عمل واجبه ، واملفيت عمل واجبه إن أخطأ فال يتحمل 

سائل وزر خطئه وال هو يتحمل وزر خطئه ، إذا كان خملصا يف اإلفتاء يعين خائف رب العاملني وأفتاه بدون ال

ايش؟ اتباع اهلوى ، ألنه احلقيقة اهلوى ، ليس يركب أحيانا السائلني أحيانا يركب ايضا املسئولني، عندنا يف بعض  

ب املتبعة اليوم ، يقول حنن إذا سئلنا واستفتينا كتب املتأخرين نص صريح مع األسف الشديد ، يف بعض املذاه

فتوى ، ففتوانا تكون حسب الدرهم و الدينار الذي يعطينا ما يعجينا نفتيه بالرخصة ، الذي ما يعطينا ما يعجبنا 

نفتيه بالعزمية عرفت كيف ؟ صار هنا الدين هوى حىت عند من يدعون أم من أهل العلم ، فيجب على هؤالء 

يتقوا اهللا يف أسألتهم وأجوبتهم وحينئذ إذا ساروا هذه املسرية فاملسؤول والسائل كالمها على هدى من  وهؤالء أن

إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ( اهللا ولو كان هناك خطأ ، فاخلطأ هنا مغفور لقوله عليه السالم 

لمني جيب أن يعودوا بكلكلهم جبماعتهم  اية املطاف يف هذا الكالم أن املس )، وإن أخطأ فله أجره واحد 

كلها ، إىل ما كان عليه املسلمون األولون ، ما يف مذاهب ،وإمنا املذهب قال اهللا قال رسول اهللا ، حينذ ستجد 

العلماء ،الذين يفتونك من قال اهللا قال رسول اهللا ، أما اآلن نادر جدا جدا جدا ، أن يفتيك املستفيت بناء على 

رسول اهللا ، يقول لك ايش مذهبك ؟ مذهبك شافعي ملست زوجتك انتقض وضوؤك ، إذا قلت له  قال اهللا قال

حنفي ، يقول لك حنفي وضوؤك صحيح ، ما الزم تعيد ، آه يف املسألة قوالن ، ما يف يف اإلسالم يف املسألة 

كم من بالد الشام ومن سوريا ، قوالن ، يف بعض املنتمني إىل أهل العلم يف املسألة قوالن وهذه نكتة حنن نرويها ل

وبذلك خنتم اجللسة اليت يسميها بعض الناس جافة كلها علم ، ما يف ضحك ما فيه قهقهة إىل آخره ، رايح 

ننهيها بنكتة زعموا أن أحد املفتني قدر له أن خيرج من بلده إما حلاجة أو لعمرة أو أي سفر، فخلى مكان اإلفتاء 

بوه درويش ابنه عامل مفيت ، قال له األب يا ابين كيف أنا أريد أخلفك بعدك أنا فقال البيه اخلفين من بعدي أ

رجل جاهل ، قال له أنا أعطيك طريقة ، يعني متشي حالك حىت أرجع ، قال له تفضل ، قال له كل ما جاءك 

ألمثلة اليت سبقت ، سائل وسألك سؤاال قل له يف املسألة قوالن ، ال تبت يف املوضوع ، يف املسألة قوالن مثال ، ا

جاء واحد وقال لك يا فضيلة الشيخ أنا يعين ملست زوجيت وكنت متوضيء جيوز أن أصلي بدون وضوء أم ال ؟ 

قل له يف املسألة قوالن قول يقول الزم تتوضأ وقول يقول ما الزم تتوضأ ، جاءك واحد يقول لك أنا يا فضيلة 

امرأة مثال تزوجت بدون إذن أبيها ، فأنت تفتيها وتقول هلا يف  الشيخ أنا تزوجت بدون ايش ؟ إذن الويل، يعين

املسألة قوالن ، قول إن هذا النكاح صحيح ، وقول إن هذا النكاح غري صحيح وهكذا اطمئن الوالد اجلاهل ذا 

وبدأت األسلوب الذي قدمه املفيت العامل إىل أبيه اجلاهل وراح يف سبيله وجلس األب اجلاهل مقام ابنه املفيت 



يف املسألة قوالن ، انتبه أحد األذكياء هناك ، فقال : الناس وكالعادة املفيت كل ما جاء سؤال كما علمه ابنه 

للمفيت إما مباشرة أو بواسطة واحد دسه درويش يعين ، من فضلك اسأل يل الشيخ ، قل له أيف اهللا شك ، يا 

نسأل اهللا عز وجل  -يضحك الشيخ و الطلبة -قوالن سيدي الشيخ عندي سؤال ، أيف اهللا شك قال يف املسألة 

  .أن خيلصنا من هذه املشاكل بالرجوع إىل الكتاب والسنة 

  

  ...قلت يا شيخنا عن الوهابية : احلليب 

  آه، واهللا ذكرتنا أنا كنت أريد أصلي ، كلمة الوهابية هذه احلقيقة سياسية تركية ، أفشتها يف زمن :الشيخ 

  يكمالسالم عل :السائل 

وعليكم السالم يف زمن احنراف األتراك عن احلكم باإلسالم يف زمن كان ابن بلدنا يف مصر ما امسه  ؟  :الشيخ 

حممد علي باشا هذه ألباين األصل ، فهو كان حاكما مصر يف زمانه وكان بطبيعة احلال يعين يزعم أنه عائش 

هل العلم امسه حممد بن عبد الوهاب ليس عبد حتت سلطنة الدولة العثمانية ، فخرج يف بالد جند رجل من أ

الوهاب ، حممد بن عبد الوهاب، وطاف البالد اإلسالمية يومئذ املعروفة بالعلم مثل مصر ومثل القاهرة والشام 

طاف البالد وحصل ما حصل من العلم ، رجع لبلده اليت كان امسها الدرعية ، فطبيعة احلال ملا الرجل تعلم ،وجد 

ية جهالء يعبدون القبور ، كما هو ال يزال اآلن يف كثري من البالد الشامية بلدي واملصرية بالد قومه يف جاهل

إخواننا هؤالء بال مؤاخذة ، البالء عم وطم كل البالد فالرجل بدأ أيش ؟ بدأ يعلم الناس وحيذرهم من الشركيات 

د األول ، كان ربنا هداه واتبع هذا والوثنيات ودعوته أفادت  وتقوت بسبب السلطان امللك سعود يومئذ اجل

الشيخ ، فاقرتن السيف وايش ؟ العلم مع بعض ، هذان إذا اقرتنا يفيدان كما روي عن عثمان بن عفان رضي اهللا 

ومنت احلركة ومنت بسبب قوة السلطان وانتشرت  "إن اهللا يزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن " : عنه أنه قال 

عين يشكلون جيشا إسالميا ألول مرة وبدأوا يدعون القرى اليت حوهلا إىل عبادة اهللا وحده الدعوة وبدأوا اجلماعة ي

ال شريك له ، واستجاب من استجاب ووصلت دعوم للعراق ،وهناك تعرف الشيعة وما أدراك ما الشيعة ؟ 

نة مع األسف وشركهم وضالهلم إىل آخره ، وأهل السنة متأثرون بشيء من هذه الشركيات ، جرت معارك طاح

من حترك ؟ حممد علي باشا من مصر من حركه ؟ األتراك ألن األتراك كانت اخلالفة يف أيديهم ، وكانوا حاكمني 

البالد اإلسالمية كلها ، فلما رأوا حركة عربية ، نشأت يف جزيرة العرب ، خافوا عاقبة أمرها ، خافوا أنه هؤالء 

عين األصح ، لذلك أوعزوا إىل حممد علي أنه يرسل جيشا لقتال هؤالء يقضوا على احلكم العثماين أو الرتكي بامل

النجديني وال أقول الوهابيني ملا سيأيت بيانه ، وأرسل حممد علي باشا ابنه إبراهيم باشا جبيش عرمرم ضخم من 



وة الصحيحة مصر إىل البالد النجدية وجرت الدماء هناك أارا ، وبنهاية األمر تغلبت القوة الغامشة على الدع

وقتل من قتل وكان من مجلة وسائل األتراك ، كما هو اليوم متاما الدعاية تعرفوا هلا تأثريا رمبا أكثر من السالح فبثوا 

دعاية ضد اجلماعة هؤالء ، يف العامل اإلسالمي حىت العامل اإلسالمي يكون  مع األتراك ، ما يكون مع هذه 

إىل ال إله إال اهللا حممدا رسول اهللا ، فأذاعوا يف املسلمني أنه هؤالء ال مذهب  الدعوة احلديثة الفتية ، ألا تدعوا

هلم ، مذهبهم خامسي هؤالء يقول الواحد منهم عصايت أشرف من الرسول عليه الصالة والسالم كله كفر وزور 

فيه أم مسوا هذه  وتان ، تأثرت اجلماعات املسلمة يف كل بالد الدنيا ، ولذلك كان من متام التأثر واخلطأ

اجلماعة بإيش ؟ بالوهابية هذا من حجج اهللا على عباده الذين يعقلون ، وهابية نسبة لوهايب ، وهايب إذا درسناها 

بالنسبة للغة العربية نسبة إليش ؟ نسبة للوهاب من هو الوهاب ؟ هو اهللا تبارك وتعاىل هذه نسبة تشرف ، ما 

الرتكية الغامشة خاصة أكثر من ينتمون حتت راية األتراك هم األعاجم وما  حتقر املنتسب إليها ، لكن السياسة

عندهم هذا الفقه باللغة العربية ، وهايب وهايب يعين أصبحت كلمة وهايب يف ذاك الزمن ، تساوي زنديق ، مضى 

امللك عبد العزيز زمن طويل مع األسف والعامل اإلسالمي مضلل ، ذه الكلمة إىل أن شاء اهللا تبارك وتعاىل أنه 

دخل بطريقة مالنا فيها اآلن دخل الرياض واستوىل عليها ، وأخرج أهل الرشيد منها إىل آخره وبدأ يطبق األحكام 

الشرعية ، يعين إىل حد كبري جدا جدا ، واستقر األمن يف البالد النجدية اليت كان فيها السرقة والنهب والقتل 

ت كما نعلم مجيعا من التاريخ الرتكي ، ما يستطيع احلجاج ان حيجوا إال وتبع ذلك البالد احلجازية اليت كان

ومعهم عسكر، عسكر من األتراك حيفظهم من إيش من اللصوص وقطاع الطرق إىل آخره ، أصبح األمر يف زمن 

  عبد العزيز أي نعم، أصبح احلجاج يالقون كل راحة وكل يسر وأصبحت األخبار تتناقل من لسان إىل لسان إىل

كل بالد الدنيا ، أنه واهللا هؤالء اجلماعة حنن ما نرى منهم أم ما يؤمنوا بالرسول عليه السالم ما يؤمنوا بغري اهللا 

، ويقولون يف حق الرسول كذا وكذا ، وكما أيضا حيكون نكتة ، قد تكون واقعة صحيحة وقد تكون تعبريا عن 

واقع هؤالء اجلماعة زعمت هذه القصة أن اثنني دخلوا يف هذا الواقع الذي كان الناس يتحدثون به ، خيالفون 

نقاش حول هذا املوضوع ، إنه هؤالء الوهابيون ما يعتقدوا يف الرسول عليه السالم ، هكذا نقاش ، وسرعان ما 

مرت سيارة السفري السعودي وعليه العلم عم يرفرف ومكتوب عليه إيش ؟ ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا ، انظر 

رجل اتق اهللا تقول هؤالء ما يؤمنون برسول اهللا علمهم يف الدنيا كلها علم وحيد ، ال جتد راية يف العامل  يا

اإلسالمي كله إن كان عربيا أو إن كان تركيا ما ترى راية مكتوب عليها ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا إال راية 

رسول اهللا ، وبعد ذلك هذا ما مسعتم األذان يف مكة ، ما هؤالء اجلماعة الذين تتهموم أم ما يؤمنون مبحمد 

مسعتم األذان يف املدينة ، األذان الذي نؤدنه حنن وأحسن منه ، أهم ما يزيدون على األذان النبوي ، وحنن نزيد 



 مقدمة ومؤخرة لكن يقول أشهد ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا إىل آخره ، كل ما مضى زمن كل ما تبني

للناس ، أن هذه مة فاجرة كاذبة ال حقيقة هلا ،سواء من الناحية الواقعية فهم مجاعة مسلمون مذهبهم حنابلة 

أيضا من أجل خاطرك ليس مذهبهم كما حنن ندعوا إليه إىل الكتاب والسنة ، إال بعض األفراد من املشايخ هناك 

 ، وبعد ذلك باإلضافة إىل هذا فهم يصلون على يدعون إىل الكتاب والسنة كما ندعوا حنن متاما واحلمد هللا

الرسول عليه السالم ، وال بد منكم من الكثري يعين من حج لبيت اهللا احلرام ، وزار مسجد الرسول عليه الصالة 

والسالم ، ومسع خطبهم و كلما ذكر الرسول يصلون عليه ، فانكشف الغبار عن العامل اإلسالمي بسبب كثرة 

سلمني بالعامل اإلسالمي ذه البالد فعرفوا أم كانوا يعيشون يف مضلالت نشأت هذه ايش ؟ اتصال امل

املضلالت من ايش ؟ الدعاية الرتكية ، لتحطيم احلركة اإلسالمية الصحيحة اليت نشأت من حممد بن عبد الوهاب 

أ الفاحش أن نسمي ، ودعمها امللك سعود يومئذ أو األمري سعود ألنه مل يكن ملك يومئذ فاآلن من اخلط

اجلماعة هؤالء وهابية ملاذا ؟ ألنه يف األصل هذه كلمة منفرة ، واحلقيقة من الناحية العربية تشريف هلم وهذه نسبة 

إىل الوهاب وهو اهللا تبارك وتعاىل ولذلك قال أحد املشايخ ملا كانوا يردون على املضللني لعامة املسلمني ، اإلمام 

ة تشبه اام هؤالء ، ام بأنه رافضي ، من كثرة ما كان يلهج بإيش ؟ بأهل بيت الرسول الشافعي بزمانه أم م

فليشهد الثقالن أين *** إن كان رفضا حب آل حممد " :     وحبه هلم ، فقيل عنه رافضي ، فكان أن قال 

  . "رافضي 

  :قال قائل هؤالء الذين ينبزون بلقب الوهابية 

  . "فأنا املقر بأنين وهايب ***  - يعين وهايب  -وهبا إن كان تابع أمحد مت"      

  ألنه أنا ما أتبع إال الرسول عليه السالم

  . "فأنا املقر بأنين وهايب *** إن كان تابع أمحد متوهبا   "      

 أنا أنصح أخريا كل مسلم خيشى اهللا  ويتقيه ، أنه يسحب من فكرته إنه يف مجاعة امسهم وهابيون اآلن يف مجاعة

امسهم زيدية فيه مجاعة امسهم شيعة ، فيه مجاعة امسهم إباضية ، كلهم ما ينكرون هذه النسب ألا واقعة ، لكن 

ما يف مجاعة على وجه األرض يقولون حنن وهابية ، ال إمنا إما أن يقولوا حنن أهل السنة أهل الكتاب والسنة ، 

و حنبلي املذهب ، وعندنا يف سوريا قرى كثرية كلها وإما أحناف شوافعة مالكية حنابلة ، والنجديون كشعب ه

تتعبد اهللا على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ، منها مثال قرية الضمري ورحيبة والنبق وو إىل آخره ، اجلهة الشرقية 

من ناحية دمشق حنابلة أكثرهم ، وحنن كنا جنتمع م ، وما نرى منهم احنراف إطالقا ، مذهب من هذه 

اباضي زيدي ما  ...ربعة ، فأنصح أنه ما أحد يتوهم أنه يوجد على وجه األرض مذهب وهايب املذاهب األ



  .  ...ينكرون زيد يف مالحدة 

  
  


